
De wereld, het klimaat, onze maatschappij is volop aan het veranderen. Hope-

lijk heb je binnen deze onzekere context toch de tijd gevonden om samen met 

het gezin wat ontspannende en rustgevende momenten te beleven. 

Ook het schoollandschap is voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen beleids-

matig vanuit het ministerie maar ook door persoonlijke keuzes die binnen een 

onderwijsloopbaan gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat onze schoolorganisa-

tie er aan het begin van dit nieuwe schooljaar een stuk anders uitziet dan in 

juni 2021. 

Via dit infoblaadje brengen we jullie dan ook op de hoogte van de noodzake-

lijke aanpassingen.    

We heten alle kinderen van harte welkom en wensen hen, én ook alle ouders, 

een boeiend en fijn schooljaar toe ! 

                          Derry Jacob, directeur. 

‘ t Langeledeken. 

Beste ouder, 

 

September 

2021 

Jaarthema : ‘TALENT IN ZICHT.’ 
Na 2 schooljaren vol beperkende maatregelen, 
willen we nu inzetten op verbinding.  

In elke klas zal er aan het begin van het school-
jaar gewerkt worden rond ‘DE GOUDEN WE-
KEN.’ Door allerlei activiteiten zal hierbij een 
positieve groepsvorming van de kinderen gesti-
muleerd worden. Een aangename klassfeer en 
een goede samenwerking zijn immers enorm 
belangrijk voor het verdere verloop van het schooljaar. Echte verbondenheid is 
ontzettend belangrijk voor de leermotivatie van de kinderen. 

Op schoolniveau hebben we hieraan het jaarthema ‘TALENT IN ZICHT’ ge-
koppeld. In een gezonde en sterk verbonden klasgroep heeft elk kind, ieder 
met zijn eigen talenten, een onmisbare plaats. Om deze talenten te ontdekken 
en ontwikkelen, zijn er ook de komende maanden allerlei activiteiten gepland. 

Als katholieke basisschool willen we ook via de gods-
dienstmomenten de nodige aandacht besteden aan een 
verbindend klas- en schoolklimaat. Als sterk symbool zal 
hier gewerkt worden met een klasboom die maand na 
maand invulling krijgt. Want ook bomen kunnen ons heel 
wat vertellen over de essentie van verbinden en verbin-
ding.  

Op vrijdagnamiddag 3 september starten we al met een 
verbindende talentenmarkt. 

  

 



Eerste leerjaar :  we hebben de mogelijkheid om het eerste leerjaar op maan-, dins-, woens– en donderdagvoor-

middag op te splitsen. Op deze momenten zal de klasgroep in 2 opgesplitst worden om te leren lezen, rekenen en 

schrijven. In de namiddagen en op vrijdag wordt dit één groep. Juf Martine (halftijds) en juf Lieselot (voltijds) 

zullen zich over deze kinderen ontfermen. 

Tweede leerjaar : juf Annelies zal op donderdag gedeeltelijk of volledig vervangen worden door juf Caroline. 

Derde leerjaar : juf Marianne zal in duobaan met juf Véronique aan de kinderen van het derde leerjaar lesgeven. 

Juf Marianne zal ook in de andere klassen ondersteunend aan het werk zijn. 

Vierde leerjaar : juf Kathleen werkt niet op vrijdag, zij wordt dan vervangen door juf Véronique. 

Vijfde leerjaar : juf Cathérine zal op dinsdag gedeeltelijk of volledig vervangen worden door juf Caroline. 

Zesde leerjaar :  juf Leen werkt hier voltijds. 

Naast verschillende nieuwe kinderen zijn er ook enkele nieuwe leerkrachten op school aanwezig.  
 
 In de Julesklas verwelkomen we op woensdag juf Caroline. Zij zal ook in het tweede en vijfde leerjaar 

werkzaam zijn. 
 
 Juf Charlotte uit de Rikkiklas is zwanger en wordt vervangen door juf Elien.  
 
 Juf Angelique heeft besloten andere wegen buiten het onderwijs te bewandelen.    
 
 Ook kinderverzorgster Sieglinde zal in het nieuwe schooljaar niet meer op onze school werken.  
           Zij kan nu volledig in de Lokerse scholengemeenschap aan de slag.  
 
       We bedanken hen voor de geleverde inspanningen en de zorg die ze aan de kleuters besteedden. 
 
 Zij worden beide vervangen door juf Oona. 
 
 
We heten hen van harte welkom aan boord en hopen dat iedereen zich vlug thuis voelt op onze school.  

Schoolorganisatie lagere school 2021—2022. 

Nieuwe gezichten op school. 

Klassikale infoavonden. 

Julesklas, juf Leentje en juf Caroline : dond. 09/09            Rikkiklas, juf Elien : dond. 09/09      

Uiltjesklas, juf Lisa en juf Oona : di. 07/09                         Giraffenklas, juf Elke : dond. 09/09 

Bijenklas, juf Laurine : di. 07/09 

Eerste leerjaar : di. 07/09                      Tweede leerjaar : dond. 09/09 

Derde leerjaar : di. 07/09                                       Vierde leerjaar : di. 07/09      

Vijfde leerjaar : dond. 09/09                   Zesde leerjaar : di. 07/09   

Dit gaat telkens door in het klaslokaal van de leerkracht. Voor de veiligheid van iedereen zal dit per klas in 2 

groepen plaatsvinden : van 19 u - 20 u en van 20 u 30 - 21 u 30. Eén ouder per gezin en met mondmasker op. 

Een uitnodiging volgt nog. 



 De ouderraad heeft in de speelweide terug heel wat zaken in orde gebracht. Ook de boot voor de school is 

met boomschors aangevuld. Hartelijk dank daarvoor. Vooraan staat een volledig ingerichte ‘rustige ruim-

te’. De buitenkant wordt binnenkort vernieuwd. 

 De nieuwbouw is volledig klaar en in gebruik. Een aangenaam klaslokaal voor L2 en een derde kleuterklas. 

De straat voor de school is niet langer fietsstraat. Dit betekent dat het fietspad aan de kant van de Langelede terug 
in gebruik is. 

Aan de kant van de school is er parkeerverbod in de straat.  

Heel wat kinderen gaan terug te voet of met de fiets naar school. Graag aandacht voor deze zwakke weggebrui-
kers. 

 

  

  

Aanpassingen schoolreglement. 

Vernieuwingen. 

Verkeersveiligheid rond de school. 

 

 Er vindt een kleine aanpassing in de schooluren plaats : ook op maandag zal de schooltijd om 15 u 15 eindi-
gen, op woensdag gaan de lessen tot 12 u 05 door. De naschoolse opvang blijft op woensdag tot 13 uur. 

 Enkele zaken worden ook duurder : 

 - een warme maaltijd zal 3.30 euro i.p.v. 3.10 euro kosten 

 - drankjes worden 0.5 euro i.p.v. 0.45 euro 

 - zwembeurten zullen nu 4.10 euro kosten, vroeger was dit 3.75 euro 

 Vanaf volgend schooljaar zal de verplichte taalscreening, die nu plaatsvindt in het eerste jaar van het lager onderwijs, 
vroeger afgenomen worden, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar) en dus in het kleuteronderwijs. Die taal-
screening kan voor sommige leerlingen leiden tot een taalintegratietraject. 

 Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs. De klassenraden kleuter- 
en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol bij de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs.  

 Gemotiveerde verslagen kunnen geraadpleegd worden via IRIS-CLB online. 

 Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn vrijstellingen niet mogelijk. 

 De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder scherpe maximumfactuur stijgt van maximum 445 
EUR naar 450 EUR. De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven ongewijzigd 
ten opzichte van vorig schooljaar.  

 We nemen op dat het beroep bij de beroepscommissie gericht wordt aan het schoolbestuur zelf en niet langer alleen aan 
de voorzitter. Zo kan elk bestuurslid, zonder volmacht, een aangetekend schrijven in ontvangst nemen.  

 Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op (sociale) media. 

            Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten

 we dat je je houdt aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op school zullen opstellen. 

 Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school verlaten heeft. Voor sommige gegevens is 

er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld die langer kan zijn. 

De nieuwste versie van het schoolreglement zal binnenkort op de schoolwebsite staan. Wie graag een papieren versie wil, kan 

dit op eenvoudige navraag krijgen. 



Kalender september 2021. 

  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

WIE 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Woensdag 1 september 8 u 30 – 9 u Lagere school,  

gedeelte KS 

gezamenlijke start 

schooljaar 2021-2022 

speelplaats 

Vrijdag 3 september 13 u 15 lagere school +  
3K A/B 

jaarthema : talenten-
markt. 

speelplaats 

  

Maandag 6 september 13 u 00 L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

 13 u 15 u 2K/3K naar de Langelede-
kermis 

Langelede 

Dinsdag 7 september 19 u 00—20 u  

20 u 30—21 u 30 

Uiltjes-/Bijenklas 

L1/L3/L4/L6 

infoavond in klaslokaal 

Donderdag 9 september 19 u 00—20 u  

20 u 30—21 u 30 

Jules-/Rikki-
/Giraffenklas/L2/L5 

infoavond in klaslokaal 

Vrijdag 10 september 8 u 45 
9 u 45 

L1/L2/L3 
L4/L5/L6 

eucharistieviering turnzaal 

Maandag 13 september 13 u 00 L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

Woensdag 15 september 9 u - 10 u 

10 u 15 –11 u 15 

Giraffenklas 

Bijenklas 

zwemmen zwembad Zelzate 

Donderdag 16 septem-

ber 

20 u leden vergadering ouderraad eetzaal 

Maandag 20 september 13 u 00 L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

Woensdag 22 september  iedereen schoolfotograaf  

Zondag 26 september 11 uur oud-leerlingen L6 Vormsel parochiekerk 

Maandag 27 september 13 u 00 L1/L2/L3 zwemmen Puyenbroeck 

Woensdag 29 september  iedereen dag van de sportclub  

Met een geest van hoop en van vreugde staan we weer aan  het begin van een nieuw schooljaar. 
Verbinden zal onze leidraad zijn. 

Voor 2020 leek dat eerder vanzelfsprekend, we hadden ons een way of life aangemeten. 
De coronatijd heeft onze patronen doorbroken. 

We beseffen dieper dat we niet zonder verbinding kunnen en dat we  
creatief en inventief moeten zijn om aangepaste vormen te bedenken. 

Goede God, sterk ons met Uw Geest en wees onze inspiratiebron. 
Samen met de kinderen, ouders, grootouders, leerkrachten en sympathisanten 

willen we dit jaar de kracht van verbinden op het spoor komen en Jezus daarbij als voorbeeld nemen. 
Goede God, help ons daarbij. 

Zie naar ons om, wees ons nabij, geef ons Uw kracht en ga met ons mee op de weg die we willen gaan. 
 

AAN IEDEREEN EEN FIJN SCHOOLJAAR GEWENST.  

 


